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“Antônio Ernesto de Salvo não é um morto a cuja
memória se remetam manifestações de pesar - ele
as recusaria pela inocuidade - mas um nome que
devemos repetir ligado às idéias pelas quais lutou
com firmeza, sem escolher expressões polidas nem
convenientes.”

Senadora Kátia Abreu
Vice-presidente de
Secretaria da CNA



Invocação da vida e testemunhos do Presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil por
ocasião da sua morte, em 29 de junho de 2007.

Discurso da Senadora Kátia Abreu
(DEMOCRATAS - Tocantins)

Deus, tão generoso em me oferecer oportunidades de vida, das quais
certamente uma das maiores é a minha presença no Senado Federal, eleita
pelo voto do povo do Tocantins, não me poupou a experiência com o trágico.

Muito jovem, experimentei a desolação da viuvez, cuja dor atingiu ní-
veis ainda mais pungentes pela contemplação da orfandade dos nossos
filhos, ainda bem crianças.

Recolhida ao meu sofrimento e buscando inspiração para reagir, apren-
di que os urros de dor dos protagonistas das tragédias gregas - e que
marcam as performances dos grandes atores e atrizes de todos os tempos
- nada têm de afetação.

Lágrimas e soluços, imprecações e protestos inconformados diante da
morte irreversível e da ausência  insubstituível daqueles a quem amamos,
não representam exagero. Não são meras demonstrações de histrionismo,
são as mais realistas imitações da vida.

Se as perdas pessoais causam tão terríveis sofrimentos, imagine-se a
angústia coletiva pela morte de personagens cujo carisma, obras e lideran-
ça nos fazem, a todos, e cada um, órfãos da sua presença física!

Quem alega, supondo que, por se tratar de teatro, as expressões de deses-
pero das tragédias não passam de criação artística, jamais sentiu a perda des-
ses entes singulares que, superando os padrões da condição humana, trans-
formaram o que seriam simples afetos em profunda e irresistível devoção.

Mas, quando o morto, seja um guerreiro heróico ou estrategista da paz,
é alguém que se impôs como líder e estabeleceu rumos ou mudou trajetó-

Antônio Ernesto vive!
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rias de sua classe, aí, a dor transborda, reclama manifestações coletivas e
só grandes coros conseguem expressá-la.

Também é assim nas tragédias gregas. Os indivíduos gritam a sua dor,
mas os coros refletem e tiram conseqüências desse sofrimento.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

Não sou apenas eu, solista de uma dor pessoal, mas um grande coral
de testemunhas da notável existência de Antônio Ernesto de Salvo, que
entoa comigo, neste momento, lamentações por sua morte.

Pela minha voz, tenho certeza, se expressam centenas, milhares, milhões
de ruralistas - especialmente a sua querida classe média rural brasileira, a
que ele se orgulhava de pertencer e sempre citava como principal referência
dos padrões de produção e produtividade da agropecuária deste país.

Por favor, não me peçam - não nos peçam, pois somos um coro, inter-
pretamos uma dor plural - contenção.

Só quem  jamais sofreu a morte - o equivalente à  perda sem reposição de uma
peça essencial da sua existência - de um líder, comandante-em-chefe, profeta e
amigo, pode aconselhar serenidade e contenção aos que choram e se lamentam.

Mais forte que a imitação da vida é a compreensão da perda dos que
transcenderam o cotidiano, viram mais longe, miraram o futuro.

Os que parecem conjugar o presente indicativo dos verbos - nós sonha-
mos! Nós desejamos! Nós fazemos! - com que expunham suas visões da
realidade, quando, de fato, traçavam as rotas que, mesmo sem tê-los a nos
conduzir, devemos trilhar.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

Diante da morte de Antônio Ernesto de Salvo, o grande líder da agricultura e da
pecuária brasileiras, mas, principalmente, o amigo, conselheiro, que sabia nos envol-
ver com o carinho e devoção paternas - lágrimas, tudo isso é pouco; soluços são
fracos; louvores à sua memória não bastam; a evocação da sua bravura moral é
insuficiente; e a reconstituição das suas expressões de rusticidade não o revivem.
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Há mortos cujas vidas sufocam qualquer esforço para rememorá-los com
a simplicidade de lápides e epitáfios. Exigem imaginação, muito além dos
urros de dor. Eis a lição das tragédias, que por isso se tornaram monumen-
tos poéticos eternos.

Pois é este o mínimo tributo que devemos ao nosso amado morto a quem
queremos consagrar com a eternidade dos mitos dando o seu nome a um
monumento imaterial. Aparentemente imaterial, porque não corresponde
ao conceito convencional dos monumentos, feitos de pedra e cal.

Pois o que propomos são princípios profundamente conseqüentes em
termos objetivos, de política, economia, ciência e tecnologia.

Propomos que se elabore e se adote - finalmente, pois ela faz imensa
falta - uma Política Agrícola Nacional, e que ela seja conhecida como Política
Agrícola Antônio Ernesto de Salvo.

Cumprir-se-á então seu grande projeto: o estabelecimento de um con-
junto de definições permanentes, estáveis, que garantam ao agricultor,
dos muitos grandes aos pequenos, mas principalmente à classe média ru-
ral - que tanto o preocupava - orientação e segurança para plantar e colher,
criar e multiplicar rebanhos, reconhecendo finalmente que a atividade rural
no país não é um acidente econômico, espasmódico, mas um segmento
vivo e permanente da sociedade brasileira.

E que seja a Política Agrícola Antônio Ernesto de Salvo, assim mesmo,
nominal, como se fosse um tributo, imperturbável, definitivo, substituindo
o vexativo caráter sazonal da sobrevivência da atividade rural no país.

A Política Agrícola Antônio Ernesto de Salvo estabelecerá, de uma
vez por todas, como fazem os povos desenvolvidos e as democracias
saudáveis, o "Seguro de Renda" como garantia mínima aos que produ-
zem no campo.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

A morte de Antônio Ernesto de Salvo, ocorrida no dia 29 de junho de
2007, em Belo Horizonte, é uma tragédia brasileira e, como tal, exige que
sigamos além de lágrimas e lamentações.
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Não sei como farei, mas me propus superar as minhas próprias lágrimas
e reviver as idéias e lutas desse mineiro encantador, simples nos gestos,
rústico no comportamento, de uma bravura rara e desafiadora, que jamais
escolheu ou temeu adversários e perseguiu indomado os objetivos dos
agricultores brasileiros.

Tomemos os tributos das refregas que comandou, como os incríveis
tratoraços e caminhonaços que abalaram o Brasil.

Foram notáveis batalhas campais em que, no lugar de armas de morte,
expôs as máquinas de trabalho dos agricultores brasileiros para demons-
trar aos burocratas teimosos, e aos políticos desajuizados, que eles não
prejudicam marginais ou aventureiros, mas exércitos de produtores.

Eram tratores, colhedeiras, semeadores, cultivadores de todo tipo, má-
quinas de trabalho, adquiridos com audácia e que deviam ser pagos com o
resultado de colheitas, subitamente frustradas pela queda de preços, cus-
tos de produção, seca, frio, chuvas, pragas, alterações do câmbio.

Os poderes da República sempre se mostram insensíveis com a
agropecuária, por mais que ela detenha, como acontece atualmente, a van-
guarda da economia nacional. As elites brasileiras renegaram preconceitos
históricos com a atividade rural.

A inteligência dominante só reconhece o que é urbano, cosmopolita,
poliglota e alijou do inventário cultural nacional a ideologia, os sentimentos,
as manifestações e tradições do interior.

Também não descobriu ainda que as atividades empresariais, sejam de
serviços, industriais ou agropecuárias, se confundem. Por essa razão, tor-
naram-se indispensáveis os tratoraços e caminhonaços, demonstrações tão
vexaminosas quanto onerosas para os agricultores.

Mas, o que fazer, se a agricultura sufocada enfrentava, todos os dias, o
dilema de reagir ou sucumbir?

Nada menos que cinco tratoraços e caminhonaços pararam Brasília, che-
garam à Praça dos Três Poderes, congestionaram os largos espaços da
Esplanada dos Ministérios e forçaram o Governo a discutir e reconhecer
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direitos da agropecuária que haviam sido postergados.

De nada adiantavam os 53 anos de ação ininterrupta e exemplar da
nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em cujo comando
- por 16 anos - Antônio Ernesto, dia-a-dia, procurava fazer ouvidas as pro-
postas e reclamações do setor. Com prudência, mas também com extrema
agressividade - se não valia a persuasão usava as demonstrações de força
- ele conduzia as escaramuças anuais dos planos de safra.

Governos temerários tentam arbitrariamente fixar tetos e condições
de crédito que, se praticados, massacram e produzem o retrocesso da
atividade agropecuária.

O caráter autoritário, mesquinho, hipócrita, falsamente austero com que são
elaborados os Planos de Safra, como acaba de acontecer com o plano para 2007/
2008, evita incorporar não apenas a opinião, mas informações dos agricultores.

Finalmente, não se fazem planos de safra para um setor indefinido, mas
para os agricultores.

Não somos uma abstração, nossos problemas existem concretamente,
expostos em moeda como toda atividade econômica.

Este ano, por exemplo, o Senhor Ministro da Agricultura, ao me convidar
gentilmente a comparecer ao lançamento do Plano de Safra, no Palácio do
Planalto, recusou-se a revelar a previsão de juros do referido plano. Disse-
me que se tratava de um segredo.

Como se detivesse uma informação cujo conhecimento prévio pudesse
gerar especulações!

O ponto essencial do Plano de Safra era secreto e o Senhor Ministro da
Agricultura não me diria, seja como senadora da República, seja como líder
ruralista, critérios e cifras adotados para o financiamento da agricultura. Como
guardar segredo para o setor rural de um plano para o setor rural?

Francamente.

Antônio Ernesto costumava registrar ironicamente, e rechaçar com ener-

11



gia, esse tipo de comportamento dos governos que apenas confirmam a
falta essencial de uma Política Agrícola para o Brasil.

Que diferença em relação ao tratamento que o Governo dos Estados
Unidos dispensa à agricultura americana, acintosamente subsidiada - ali-
ás, necessariamente subsidiada - pelo menos nos setores em que a efici-
ência e a produtividade atingem níveis de excelência e não podem estar
sujeitos a fenômenos aleatórios, incontroláveis, que provocariam injusta
penalização de seus produtores, vitimados por acidentes climáticos, ou
da economia internacional.

A respeitabilidade e a audiência do Farm Bureau - o grande instrumento
de lobby dos agricultores dos Estados Unidos - sempre impressionaram
Antônio Ernesto de Salvo, que gostava de citá-lo pela falta que nos faz o
reconhecimento de um ente com a mesma força da instituição americana.

Senhor Presidente! Senhoras e Senhores Senadores!

Eu sei que necrológios convencionais se fazem com elogios biográficos
e exaltações comovidas, mas estou transgredindo a regra.

Tenho plena consciência disso.

Mas, para registrar a morte do fazendeiro Antônio Ernesto de Salvo não
devo traí-lo, solenizando sua evocação, quando ele era um cidadão essen-
cialmente informal.

Tendo-o como um conselheiro, ouvindo-o filialmente - orgulhava-me
que  me dispensasse um tratamento paternal, com a autoridade e confian-
ça de um verdadeiro pai - sei perfeitamente como o desapontaria se o
elogiasse com adjetivos vazios ou fórmulas fúnebres.

Não, Antônio Ernesto de Salvo não é um morto a cuja memória se re-
metam manifestações de pesar - ele as recusaria pela inocuidade - mas um
nome que devemos repetir ligado às idéias pelas quais lutou com firmeza,
sem escolher expressões polidas nem convenientes.

A idéia de que estabeleçamos no Brasil as bases de uma Política Agríco-
la Antônio Ernesto de Salvo, e que essa política seja uma expressão não
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apenas legal, mas prática; permanente e não acidental; coerente e não
arbitrária, é o clamor de uma vida que resiste à morte. Até mesmo porque
ele foi freqüentemente profético.

Está aí a questão da Reforma Agrária, sobre a qual jamais, em tempo
algum, admitiu discutir. Ele não era contra. Simplesmente negava-lhe qual-
quer virtude, seja prática, seja teórica, seja de justiça social, seja de distri-
buição de renda. E não por reacionarismo ou fanatismo patrimonialista.

Antônio Ernesto de Salvo considerava a Reforma Agrária uma proposta
anacrônica, ahistórica, meramente revolucionária, economicamente inca-
paz de oferecer resposta às exigências de produção e produtividade da
atividade rural. Não a reconhecia ao menos como promoção social e solida-
riedade humana, invocada por seus arautos.

Até mesmo quando eventuais provocadores lembravam o ruralismo
norte-americano de Thomaz Jefferson, mandava conferir as datas.

Thomaz Jefferson viveu no século XIX e estamos no século XXI.

Criou até uma das mais célebres  provocações: "Se um dia - dizia - viaja-
va-se de caravelas, por que haveremos hoje de construir caravelas?".

O certo é que, enquanto agonizava, nos últimos 90 dias da doença insi-
diosa, Antônio Ernesto de Salvo viveu para registrar a patética confissão do
Sr. Stédile, criador do MST.

Esse insidioso promotor das ações violentas de invasões de proprieda-
de declarou, para frustração e vergonha dos incautos e inocentes úteis que
o apoiavam, que a reforma agrária não apenas fracassou no Brasil, mas foi
usada como etapa da luta revolucionária que seu grupo empreende para
tomada do poder e a instauração de um estado comunista.

Era a confirmação do que Ernesto de Salvo sempre disse, profetica-
mente: a Reforma Agrária não é um fim para seus promotores, mas
apenas um meio de agitação e propaganda e, naturalmente, para fa-
zer caixa - drenando recursos públicos para suas organizações de fa-
chada - visando uma ação política revolucionária que agora o Sr. Stédile
anuncia, não como penitência pelo erro, mas como escárnio, gozando
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na cara uma Nação que, se não o apoiou, aceitou-o como protagonis-
ta da questão social brasileira.

Corrijo, o Sr. Stédile não enganou Antônio Ernesto de Salvo.

Desde que o conheci em 1996, recém-eleita Presidente da Federação da
Agricultura do Tocantins, quando iniciamos uma relação respeitosa e que se
estreitaria a partir de 1998, data em que assumi meu primeiro mandato como
deputada federal, passei a registrar, em cadernos, argumentos e números,
todo tipo de dados que surgiam nas nossas conversas, ou em reuniões de
que participávamos. Tornei-me sua discípula e cresci, como dirigente ruralista
e como parlamentar, graças aos seus conselhos e estímulos.

Embora parecesse rústico, Antônio Ernesto de Salvo era um homem
culto, fluente em inglês e francês, leitor voraz, embora jamais citasse seus
autores. Sua lógica irrepreensível, sua correção de linguagem e, principal-
mente, sua informação histórica, estavam por trás das suas propostas e
desabafos. Longe de ser um capiau, cultivava com encanto os pequenos
fazendeiros e sitiantes vizinhos à sua propriedade em Curvelo, Minas Ge-
rais, a quem visitava, orientava, e cujas pequenas lembranças, de comes e
bebes da roça, recebia e festejava como os presentes mais estimados.

Nos últimos dias, sob a emoção da sua morte, revi as notas das nossas conver-
sações e seus papéis inéditos. Confesso que me entretive, como se ele ainda
vivesse. Registrava até suas idiossincrasias e admirações, como seu encanto pela
EMBRAPA, para ele a mais extraordinária instituição da agropecuária brasileira, e de
que recebeu o último prêmio, já doente, representado pelo filho. Era o reconheci-
mento por uma das suas grandes realizações pessoais como fazendeiro, criador de
gado guzerá e que muito fez pela disseminação e adaptação da raça no Brasil.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

Nosso coro grego de lamentações pela morte de Antônio Ernesto de
Salvo transforma-se em campanha pró-monumento à sua memória, um
monumento vivo e que será a fixação de uma Política Agrícola brasileira.

A Política Agrícola Brasileira Antônio Ernesto de Salvo, como esperamos
que ela entre para a rotina das políticas públicas deste país, sempre que
forem consideradas as atividades rurais, tem o seu roteiro já pronto, anotado
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de próprio punho por Antônio Ernesto e encontrado entre seus papéis na
sua mesa de Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Com a intimidade com quem decupava em itens singulares sua visão
geral e panorâmica da agropecuária brasileira, foi anotando e classificando
o que considerava, por exemplo, o quinteto "questões permanentes" para
a agropecuária: ambiental, fundiária, indígena, trabalhista e o seguro de
renda, em vez do seguro de produção.

Noutro papel, mostrando extrema sensibilidade e isenção, registrou - como
peças de um diálogo - as posições de grupos que discordam de nós e a nossa, de
ruralistas.

Um diálogo. Eles, os que discordam de nós, e nós, os ruralistas.
A lista está assim: eles:
1- chegaram ao poder e querem ficar;
2- acreditam na produção da pequena propriedade;
3- não se incomodam com a erosão da agricultura empresarial;
4- pretendem abrir a discussão sobre índices de produtividade rural.

Já as nossas posições que, obviamente, resumiam a estratégia das suas
ações - ele também as reduziu a quatro pontos, a saber:

1 - temos de mostrar caminhos;
2 - sabemos que não há mágicas capazes de nos manter competitivos;
3 - sabemos que o crescimento do agronegócio empobreceu a maioria

dos agricultores;
4 - sindicatos rurais precisam ser mais amplos e mais representativos.

Como mudar?

Reconheçamos o realismo corajoso de Antônio Ernesto de Salvo, bem dife-
rente do pragmatismo covarde de muitos. Ele sempre foi um interlocutor inte-
ressado e compreensivo. Capaz de vencer a incongruência dos conceitos
preconceituosos sobre a realidade da agricultura brasileira.

Detive-me, porém, entre seus papéis, a uma página de anotação que
registra, ao mesmo tempo, o desespero - já estava irreversivelmente de-
senganado - e o sentido de missão que deu à sua vida.

Vou ler o manuscrito.
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"Hoje, 9 de novembro de 2006, às 7h30 da noite, a bordo do avião da
TAM A-320, desde Brasília para BH.

Resolvi, e deve durar pouco que, de hoje em diante, vou escrever pelo
menos três páginas de tamanho médio, por dia.

Assunto - “qualquer um, mas de preferência aqueles ligados às coisas
que sempre fiz na vida - ser fazendeiro, ser político de classe.

(Não no sentido de classe igual à elegância, mas de classe igual a
grupo diferenciado.)”

Razão - “nenhuma visível, mas talvez o medo de morrer, ir embora sem
deixar bagagem. Não que pense merecer legar pensamentos e idéias.
Procuro disciplinar esta vaidade, nem sempre com sucesso. Talvez mais
para afirmar uma lógica de raciocínio e de ações que acompanharam mi-
nha vida. Traduzindo: pelo menos viver uma idéia organizada."

Há testamentos formais que passam à História mas, essas poucas folhas
de papel com os manuscritos sumários de Antônio Ernesto de Salvo, expri-
mem singelamente a sabedoria, profundidade e extensão do legado de
toda sua vida de líder ruralista.

Por isso, ao registrar a sua morte - e fazer isso com a solenidade que
merecem os registros recolhidos pelos Anais do Senado Federal - quero
jurar fidelidade à sua memória - digo melhor, queremos jurar, pois aqui me
sinto apenas uma voz do coro da classe rural brasileira - queremos jurar
fidelidade à sua memória e prometer que construiremos um monumento
ao seu testemunho humano que será a fixação de uma Política Agrícola do
Brasil, a Política Agrícola Antônio Ernesto de Salvo.

Antônio Ernesto está morto. Viva Antônio Ernesto.
Contra sua memória, nada prevalecerá.

Plenário do Senado Federal
Brasília, 10 de julho de 2007

KÁTIA ABREU
Senadora da República
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Homenagem dos Presidentes das Federações
da Agricultura ao Presidente da CNA
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“Há líderes que se impõem acima dos cargos e
das convenções. Têm carisma, inteligência e uma con-
dição natural de atrair os outros. Antônio Ernesto reu-
nia essa somatória de valores - era, enfim, um ho-
mem de caráter e que sabia como poucos defender
a agropecuária brasileira.”

Ágide Meneguette - PR

“Na história de homens como Antônio Ernesto não
se conta o tempo, mas o quanto ele realizou, para
fazer o tempo de todos nós muito mais bonito.”

Fábio Meirelles - SP

“Não é difícil se encontrar um novo líder, o que é
impossível é substituir um velho amigo. As duas virtudes
davam a Antônio a condição de Único entre nós.”

Pio Guerra - PE

“Mineiro de Curvelo, uma das maiores lideranças
da agropecuária nacional. Deixou serviços inestimá-
veis ao nosso setor. Coerente, lúcido, equilibrado,
pulso firme, com opiniões precavidas e sempre com
soluções. Deixa a vida terrena com missão cumpri-
da. Bom esposo, bom pai, bom amigo.”

Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha - PI
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“Vida que soube acender a chama inapagável que
ilumina os caminhos do produtor rural brasileiro, na
convicção patriótica de que o solo é Pátria e de que
cultivá-lo é engrandecê-la.”

Leônidas Ferreira de Paula - RN

“A morte do amigo Antônio Ernesto é uma perda
irreparável para a agropecuária brasileira, levando-se
em consideração ter sido ele um dos maiores líderes
que o setor já conheceu. Os seus exemplos e a sua
dedicação à categoria servirão de estímulo para que o
Sistema CNA continue cada vez mais unido e forte.”

Álvaro Arthur Almeida - AL

“Antônio Ernesto era honrado, autêntico,
combativo. Lutava em nome do produtor rural brasi-
leiro. O maior líder de todos os tempos. Nós, produ-
tores, e todo o Sistema Sindical Patronal Rural lamen-
tamos sua perda.”

Macel Felix Caixeta - GO

“Uma liderança de personalidade forte e caráter ilibado.”
João Martins da Silva Júnior - BA

“Obstinado pelas causas que abraçava, elevou o nível da
representação política do agronegócio brasileiro a um pata-
mar de destaque, colocando o Brasil nas grandes decisões
junto a organismos internacionais. Como conseqüência, a
crescente credibilidade da CNA  fez assumir a liderança nacio-
nal na representação empresarial. Líder inconteste, sempre
soube interpretar o desejo de seus liderados. Deixa forte
marca de sua atuação. Que Deus o abençoe sempre.”

Carlos Fernandes Xavier - PA
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“O presidente Antônio Ernesto foi, pelos seus pro-
fundos conhecimentos da problemática rural brasileira,
o líder autêntico do segmento primário do nosso país.”

Eurípedes Ferreira Lins - AM

“Antônio Ernesto de Salvo: uma vida dedicada ao
sindicalismo patronal rural. Liderança lúcida e carismática,
invejável capacidade de concisão e clareza na transmis-
são de suas idéias. Defensor intimorato da categoria que
representou com altivez, honorabilidade e firmeza. Um
batalhador incansável na luta por um maior desempe-
nho da agropecuária brasileira. Um líder!”

José Ramos Torres de Melo Filho - CE

“Antônio Ernesto foi um dos maiores líderes
ruralistas brasileiros de todos os tempos. Seu co-
nhecimento profundo do setor e sua enorme capa-
cidade de coordenação e liderança nos farão sentir
sua falta por muito tempo.”

Roberto Simões - MG

“O que dizer do grande líder, que durante mais de
trinta anos prestou relevantes serviços ao agronegócio
e ao Sindicalismo Rural do Brasil. Sua falta não será
sentida somente por seus familiares, pois tenho a cer-
teza de que Antônio Ernesto foi mais que um pai para
as federações pequenas. Que descanse em paz!”

Eduardo Silveira Sobral - SE

“Dr. Antônio Ernesto de Salvo, um homem de
múltiplos e notórios atributos! A homenagem que
ora lhe prestamos, na dimensão, é fruto desse jui-
zo!”

Carlos Rivaci Sperotto - RS
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“Antônio Ernesto Werna de Salvo, engenheiro
agrônomo, fazendeiro agropecuarista e líder sindical,
ao longo de sua vida pública, mostrou-se defensor
incansável das causas da Agricultura brasileira. Soube,
com sua inteligência, experiência, e ascendrado espí-
rito público, grangear a confiança, a admiração, o res-
peito e a gratidão de todos que o conheceram.”

Renato Simplício Lopes - DF

“Graças ao trabalho seguro e arrojado de Antônio
Ernesto de Salvo no comando da CNA, o Brasil reco-
nheceu e valorizou a importância econômica e o pa-
pel social da Pecuária e da Agricultura na construção
de uma sociedade livre, pluralista, imune ao flagelo
da fome e capaz de alimentar o mundo.”

José Zeferino Pedrozo - SC

“Homem de fibra, determinado e disposto a ofe-
recer o seu melhor. Cidadão brasileiro com vocação
para defender a causa humana. A história da Agri-
cultura e Pecuária Brasileiras teve o privilégio de ter
a presença de alguém que fez diferença por onde
passou. Tenho a convicção que seus feitos serão
sempre lembrados por quem o conheceu e por
aqueles que um dia também ouvirão falar de Antô-
nio Ernesto Werna de Salvo.”

Júnior Marzola - TO

“A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Rondônia, em nome de todos os sindicatos de
produtores rurais do Estado de Rondônia, manifesta
o profundo pesar pelo falecimento do presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), Antônio Ernesto de Salvo.”

Francisco Ferreira Cabral - RO
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“Mais do que lamentar a ausência do Dr. Antônio
Ernesto, devemos ressaltar e celebrar sua existência. E
que ele tenha na eternidade tudo de bom que nos pro-
porcionou em vida.”

Normando Corral - MT

“Antônio Ernesto afrontou a morte o tempo todo
e tirou do tempo tudo que a vida podia dar.”

Rodolfo Tavares - RJ

“Quem é do ramo, como o foi Antônio Ernesto, de
forma exemplar, entende fácil como é difícil promo-
ver justiça social e preservar o meio ambiente, com
autonomia econômico-financeira, arrancadas estoica-
mente de jornadas tão duras, que a sensação do suor,
além de arder, é de sangrar, para cumprir a sagrada
missão de produzir alimentos e desenvolver um seg-
mento tão complexo e desafiador.”

Júlio da Silva Rocha Júnior - ES

“Antônio Ernesto orgulhava-se mesmo era de ser fa-
zendeiro. O líder nasceu  do incorformismo e da inquietude
de um pensador inteligente, lúcido e arguto. Sabia, como
ninguém, mesclar o homem matuto com o cidadão erudi-
to, a habilidade conciliatória com a firmeza de princípios. Deixa
uma lacuna insanável e uma saudade danada na gente.”

Assuero Doca Veronez - AC

“A Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba,
neste momento de dor, em que o Sistema Nacional da
Agricultura perde o seu líder maior, Antônio Ernesto
de Salvo, eternamente agradecida, rende homenagens
a este que foi exemplo de fortaleza, dignidade e equilí-
brio, marco de referência na agricultura brasileira.”

Mário Borba - PB
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“São poucos os líderes. Poucos são aqueles com
coragem para direcionar as ações, para pensar es-
trategicamente, ousar e desafiar. Todas as perdas,
num pequeno universo, são sentidas mais profun-
damente. Antônio Ernesto é um desses exemplos.
Seu falecimento nos deixa uma lacuna, uma ausên-
cia, uma tristeza. Torço para que os líderes no setor
rural sejam multiplicados, e para que o sentimento
que ele despertou no país não se vá, mas que seja
seu legado.”

Ademar Silva Junior - MS

“Dr. Antônio Ernesto de Salvo consolidou o Siste-
ma Patronal no Estado de Roraima, Sistema FAERR/
SENARR, onde foi decisivo a congregar todos os se-
tores da Agropecuária Roraimense.”

Almir Morais Sá - RR

“Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter convivido
com Antônio Ernesto Werna de Salvo por 12 anos. Líder
nato, profissional competente, equilibrado, ético, mestre da
conciliação e do entendimento, guerreiro quando necessá-
rio e capaz de extrair ensinamentos das situações mais ad-
versas. A agricultura, e também a economia brasileira per-
dem um dos seus mais ilustres e competentes pensado-
res.”

Luiz Iraçu Guimarães Colares - AP

“Grande liderança do nosso setor rural que, com
sua habilidade política-institucional, articulou e nego-
ciou com os diversos segmentos da sociedade, em
nome dos produtores brasileiros, políticas de desen-
volvimento para o setor, priorizando o crescimento
harmônico e sustentável do agronegócio nacional.”

José Hilton Coelho de Sousa - MA



Antônio Ernesto Werna de Salvo, enge-
nheiro agrônomo, nascido em 6 de julho de
1933, formou-se pela Escola Nacional de
Agronomia da Universidade Rural do Brasil,
em 1955, no Rio de Janeiro. Fazendeiro em
Curvelo, Minas Gerais, cidade onde nasceu,
administrava a Fazenda Canoas, onde era cri-
ador reconhecido pela excelência do rebanho da raça Guzerá. Seu conhe-
cimento a respeito do assunto tornou-o membro do Colégio Brasileiro de
Juízes e do Conselho Técnico do Serviço de Registro Genealógico da Asso-
ciação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), com sede em Uberaba (MG).
Foi vice-presidente e presidente da Associação dos Criadores de Guzerá do
Brasil e era membro da diretoria do Conselho Deliberativo da ABCZ. Em
1987, recebeu o Mérito Pecuário, oferecido pela entidade.

Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) por
cinco mandatos, foi reeleito em outubro de 2005 para mais um triênio à frente
da entidade que representa os produtores rurais brasileiros. Presidia também
o Conselho Superior de Agricultura e Pecuária do Brasil - Rural Brasil, que reú-
ne nove entidades do setor primário que respondem majoritariamente pela
renda, produção, exportação e geração de empregos do setor rural. Em no-
vembro de 1997, foi eleito presidente da Confederación Interamericana de
Ganaderos y Agricultores (CIAGA), que reúne as entidades representativas de
produtores rurais das três Américas.

Começou a atuar na área de representação sindical como presidente e funda-
dor do Sindicato Rural de Curvelo. Também foi presidente e fundador da Associ-
ação Mineira de Criadores de Zebu, em sua cidade natal. Posteriormente, assu-
miu por dois mandatos a vice-presidência da Federação da Agricultura do Estado
de Minas Gerais (FAEMG), na qual atuou, ainda, como membro e presidente da
Comissão Técnica de Pecuária de Corte. Em 1984, foi eleito presidente da FAEMG.

Além de presidente CNA, presidia o Conselho Deliberativo do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Paralelamente, atuava como
membro titular do Conselho Político Empresarial; do Conselho Nacional do

A vida de
Antônio Ernesto de Salvo
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Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); do Conselho do
Agronegócio (Consagro) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento; do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) e do Conselho
Assessor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Elaborou vários trabalhos técnicos na área de zootecnia, publicados pela
Escola Veterinária da Universidade de Minas Gerais. Entre eles, o livro Guzerá
50 Anos - Fazenda Canoas - Curvelo - MG. Artigos, entrevistas e reflexões
sobre os temas do setor agropecuário podem ser encontrados nos livros
Semeando Idéias I e II. Por sua atuação na liderança do setor agropecuário,
foi condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário, do TST, e a
Comenda da Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores.
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"Nenhum país entrou ou entrará para o clube privilegia-
do do Primeiro Mundo sem alcançar, antes, a paridade de
cidadania entre o rural e o urbano".

"A agricultura brasileira respeita seu passado. E não teme
os desafios do futuro".

"Ninguém nos suplantará nesta ambição de existir coexis-
tindo, verdadeiro seguro da continuidade de nossa profissão".

"Gaúchos valentes, nordestinos tenazes, sertanejos en-
genhosos, pioneiros destemidos. Lavram os campos, tan-
gem boiadas, integram as selvas. A Nação não pode conti-
nuar a subestimá-los. São parte integrante deste todo, tão
fundamentais como os mais importantes".

"O ideal maior que nos une aqui é o de termos um País
digno, para nós e nossos filhos. Onde o desenvolvimento
retorne, onde se distribua a riqueza, onde um Estado forte
zele pela harmonia do crescimento e contribua para a saú-
de do conjunto da sociedade".

"Reafirmamos, aqui e agora, com serenidade e convic-
ção, que o papel do campo na tessitura do conjunto sócio-
econômico é fundamental, e entendê-lo como parceiro
básico do progresso é pilar que não pode ser desconsiderado
pelos governos nem pelo homem urbano".

“ Pensamentos e idéias de
Antônio Ernesto de Salvo
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"Destinado, inexoravelmente, pelo fatalismo da pujança
de recursos naturais a ocupar a liderança entre todas as
grandes potências agropecuárias do mundo, o campo bra-
sileiro precisa receber, urgentemente, a definição da socie-
dade quanto a seu exato papel no fortalecimento da eco-
nomia. Da acuidade desta percepção e da exata noção do
potencial que possuímos - e são decisões que nascem nas
esferas do poder condicionadas pela opinião urbana - de-
pende a presteza com que alcançaremos esta meta".

"Obrigado a você - fazendeiro do Brasil. Construtor desta
terra. Conquistador de seu solo. Viabilizador de suas cida-
des. Garantia de seu futuro".

Antônio Ernesto de Salvo
1933 - 2007

“



Diretoria CNA 2005/2008 (da esquerda para

a direita): Ágide Meneguette, Fábio de

Salles Meirelles, Antônio Ernesto de Salvo,

Senadora Kátia Abreu e Pio Guerra

“Gaúchos valentes, nordestinos tenazes, sertanejos

engenhosos, pioneiros destemidos. Lavram os campos,

tangem boiadas, integram as selvas. A Nação não pode

continuar a subestimá-los. São parte integrante deste todo,

tão fundamentais como os mais importantes.

Obrigado a você - fazendeiro do Brasil. Construtor desta terra.

Conquistador de seu solo. Viabilizador de suas cidades.

Garantia de seu futuro.”

Antônio Ernesto de Salvo

1933 - 2007


